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5. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. május 7. -i nyilvános ülésére
Tárgy:

A 2015. évi közbeszerzési terv

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:
Meghívottak:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző
----

Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 6. § (1) a) pontjában meghatározott
ajánlatkérők – többek között az önkormányzatok is – a 33. § (1) bekezdése alapján a
költségvetési év elején, legkésőbb április 30. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet
a honlapon a 31. §. (1) bekezdése alapján közzé kell tenni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet
azonban a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben
nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból
előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
Az ajánlatkérő köteles a 22. §-a alapján meghatározni a közbeszerzési eljárásai
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket, vagy testületeket.
Zalahaláp Község Önkormányzata 2015. évre közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést nem
tervez, így közbeszerzési tervet sem javasolunk készíteni. A törvényi előírásoknak
megfelelően, amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési tervet
az igény felmerülésekor kell elkészíteni. A hatályos értékhatárokat a mellékelt táblázat
tartalmazza !

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen !

HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2015. (V. 6.) Képviselő-testületi határozat

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdése alapján 2015. évre összesített közbeszerzési tervet
nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, úgy a
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Lesenceistvánd, 2015. április 24.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

